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O ex-oficial do Exército brasileiro que leciona estratégia em MBAs diz que a disputa empresarial 
não difere em nada das guerras. Em ambos os casos, o nome do jogo é informação. 
 
Nem um SP2, o carrão que todo jovem dos anos 60 queria ter, foi suficiente para que a mãe do 
paulistano Antônio Brasiliano o demovesse da idéia de seguir a carreira militar. Aos 16 anos, em 
busca de aventura, meteu-se na caserna e de lá só saiu anos depois, com um título de bacharel 
pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e o posto de ca-pitão. “Quis enfrentar a selva 
de pedra do mundo empresarial”, conta Brasiliano, que aos 47 anos acumula diplomas de 
especialização em inteligência compe-titiva e segurança empresarial em universidades dos 
Estados Unidos, da França e da Espanha. Com esse currículo e discorrendo com desen-voltura 
sobre inteligência e contra-inteligência, muitos interlocutores de Brasiliano logo pensam em CIA, 
SNI e engatilham a pergunta ine-vitável. “Não, inteligência compe-titiva utiliza apenas meios 
lícitos. Não tem nada a ver com espiões, com arapongagem”, esclarece o diretor executivo da 
Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva. Dos tempos de AMAN, Brasiliano 
herdou o gosto por livros sobre estratégias de guerra. Hoje, dedica boa parte de seu tempo a 
prestar consultoria e treinamento para executivos que precisam se mover no front dos negócios – 
ora em posição de ataque, ora na defesa. “O executivo, nestes tempos de mercado veloz, é como 
um general em guerra”, afirma.  
 
Sun Tzu, Clausewitz, Ma-quiavel e outros pensadores – quem está mais atual na formulação do 
conceito de estratégia?  
Os papas da estratégia militar são Sun Tzu e Clausewitz. Há mais de 2.500 anos, Sun Tzu, 
general do exército chinês, já pregava que o ponto nevrálgico da estratégia é a informação. Com 
base nas informações, o general poderia realizar previsões consistentes. Com isso, estaria se 
antecipando sempre às ações do seu inimigo. Isso significa que, ao monitorar o mercado e a 
concorrência, as empresas estarão juntando peças de quebra-cabeças para obter uma visão 
estratégica. Já Clausewitz, general prussiano, prisioneiro das guerras napoleônicas, aprendeu que 
os exércitos vencedores eram aqueles constituídos por soldados cidadãos, isto é, pessoas com 
motivação suficiente para vencer as agruras do campo de batalha. Atrelado a isso estava um 
princípio no qual Clausewitz insistia muito – o de que é preciso quebrar as regras, trabalhar de 
forma não acadêmica, jamais seguir estritamente os livros. A incerteza, na visão dele, deve ser 
encarada como uma companheira do estrategista, que, por sinal, deveria conhecer muito bem 
todas as variáveis do campo de batalha. Só assim poderia conceber uma estratégia inovadora, 
que surpreendesse o inimigo. Estes dois, Sun Tzu e Clause-witz, são na minha opinião os 
verdadeiros pais da estratégia. É por isso que até hoje estão entre os mais lidos, e suas premissas 
são empregadas pelas empresas.  
 
Por que um executivo ou líder empresarial deve se interessar pela guerra e mergulhar no estudo 
de temas como “definição trinitária e polarizada da guerra”, para mencionar um dos conteúdos de 
seus cursos?  
A guerra, com suas inúmeras variáveis, é o mais antigo e o mais complexo conflito humano. 
Imagine um general de 1872, quando planejava combater fora de suas fronteiras e tinha de 
percorrer imensas distâncias. Pensemos na sua logística e na sua flexibilidade. Era obrigado a ter 
uma criatividade muito grande. Por essa razão é que os ensinamentos da guerra são de grande 
importância para os executivos, pois podem aprender a desenvolver a flexibilidade e a cria-
tividade. O executivo de hoje, vivendo estes tempos de turbulência e alta dinamicidade, é como 
que um general. Ele precisa decidir na hora, não pode esperar. A decisão é tomada sob uma 
pressão muito intensa. Na realidade, o executivo, como o general em uma guerra, aprende a lidar 
com as variáveis do momento. Veja a guerra no Iraque. Vimos comboios percorrendo distâncias 
maiores que a que separa o Rio de São Paulo. Pense na estrutura e, ao mesmo tempo, na 
flexibilidade que as forças americanas e britânicas tiveram de desenvolver para vencer 500 
quilômetros e chegar ao destino com todos seus acessórios. Hoje, nas empresas, também há essa 



necessidade de planejamento, dinamismo e flexibilidade. A guerra não espera, não dá tempo. Ela 
tem de acontecer aqui e agora. É como tudo se passa neste nosso mercado dinâmico e cada vez 
mais veloz. 
 
Que analogia pode ser feita entre os modelos de tomada de decisão de Bush e Saddam e o modo 
como os líderes de empresas costumam decidir?  
Na guerra ao Iraque, os modelos de decisão de Bush e Blair se mostraram idênticos. Eles 
decidiram segundo aquela mesma ótica de uma empresa que detém a liderança do mercado e não 
leva em consideração todas as variáveis da conjuntura. Partiram de premissas preconcebidas. Um 
exemplo: os Estados Unidos apostaram, antes de uma investigação mais profunda, que a ONU iria 
apoiar de forma direta sua investida. Bush não esperava e nem contava com a reação da França, 
da Alemanha e da Rússia. Depois de dar ordem de embarque para que sua tropa estivesse a 
postos no Oriente Médio, com o apoio da opinião pública norte-americana, ele não poderia mais 
retroceder. Se recuasse, correria o risco de um vexame. Se mantivesse sua posição, teria 
desgastes. Talvez por isso é que todo o quadro da guerra não tivesse saído conforme o 
planejamento. Houve uma decisão autocrática, sem prospectiva, sem um esforço para conhecer a 
fundo seu oponente.  
 
E Saddam? 
Saddam utilizou técnicas de uma pequena empresa. Ele estru-turou sua estratégia para ganhar 
tempo. Senão, vejamos: diante das reações iradas da Casa Branca, a cada momento Saddam 
mudava sua fala. Inicialmente, disse que não tinha mísseis. Depois, que os havia destruído. Num 
outro momento, que teria dois ou três, apenas, e que os destruiria. O alto comando americano 
teve dificuldades para lidar com essa situação. Fica claro que nunca leu com atenção As Mil e uma 
Noites, que tem muito a ver com Bagdá e seus califas. Parece bastante evidente que a técnica de 
Saddam foi a mesma de Sherazade, que todas as noites contava uma história diferente a seu 
senhor e assim conseguiu viver por dois anos e nove meses sem que lhe cortassem a cabeça. 
Ante uma técnica dilatória que tem raízes culturais tão profundas, há duas saídas. A primeira é 
não entrar no jogo, impedir She-razade de contar suas histórias e cortar-lhe a cabeça de 
imediato. A segunda solução seria contrapor à técnica dilatória de Sherazade uma técnica 
simetricamente oposta, isto é, opor a cada história uma nova ameaça, num jogo de nervos 
destinado a impedir que pudesse falar com tanta flexibilidade. Fica latente que o Iraque acabou 
atingindo seu objetivo, ao ganhar tempo e ao mesmo tempo realizar algum tipo de coalizão entre 
os povos árabes. Em termos empresariais se poderia dizer que Saddam abocanhou uma fatia do 
mercado. Ganhou simpatia de inúmeros grupos de ativistas e conseguiu firmar a imagem do 
americano como imperialista. Essa foi sua vitória nesta guerra. 
 
As empresas, ao substituírem a rigidez da hierarquia pela formação de times, não estão cada vez 
mais distantes da lógica militar? Afinal, é difícil imaginar um exército em que o soldado possa 
arremessar tomates contra o general por rejeitar algo que o superior tenha dito... 
Negativo. Assim como as empresas evoluídas, os exércitos modernos também buscam cultivar a 
liderança de seus chefes – e isso se observa de sargentos a generais. Hoje, é inconcebível que um 
soldado não saiba por que está lutando e qual é seu objetivo na guerra. Foi por falharem nesse 
aspecto que os norte-americanos perderam a guerra no Vietnam e sofreram o risco de passar pelo 
mesmo trauma no Iraque. Quando age assim, um exército pode até vencer as batalhas, mas a 
conquista será alcançada? Quando os soldados não têm um objetivo claro e uma motivação 
especial, não há forma de alcançar o objetivo. A motivação nos exércitos e nas empresas só é 
conseguida com um forte trabalho de equipe e com o estabelecimento de um objetivo que seja 
muito claro para todo o grupo. A estratégia deve ser entendida por todos, e a sua fluidez nas 
redes interpessoais deve ser levada em conta e ouvida pelos líderes – inclusive militares. 
 
Com arremesso de tomates? 
Na verdade, o arremesso de tomates adotado na Ambev é uma metáfora para dizer aos líderes 
que eles devem ouvir todos os escalões. Isso, dentro de um conceito moderno de exército, deve 
ser praticado. O líder não deve temer ou ser inseguro só porque ouve seus subordinados. Muito 



pelo contrário: por ser líder é que possui plena capacidade de ouvir todos os argumentos e juntar 
as peças para poder tomar sua decisão. Os resultados só serão alcançados, tanto nas empresas 
como nos exércitos, pela motivação de seus recursos humanos. A história está repleta de 
exemplos de “viradas” quando teoricamente a batalha estava perdida.  
 
 Sun Tzu escreveu que o mais elevado dom da arte militar de enganar o inimigo é o de dissimular, 
esconder as intenções. As empresas conseguem fazer isso ou seus passos e movimentos 
estratégicos são facilmente monitoráveis? 
 Os movimentos estratégicos das empresas são facilmente monitorados porque elas não planejam 
a utilização de ações de contra-inteligência empresarial. As companhias deve-riam estabelecer os 
seus passos estratégicos com um tipo de planejamento que visa a implantar uma “cortina de 
fumaça” na concorrência, evitando assim o risco de que sejam monitoradas pelos competidores. 
 
Como uma empresa monitora os planos de outra? 
Em pesquisa internacional, comprovou-se que mais de 90% de informações estratégicas das 
empresas são conseguidas por meio da moni-toração aberta – aquela que se vale de dados 
públicos – e também da chamada fuga involuntária. Nessa situação, os colaboradores acabam 
dando a informação para a concorrência, sem saber que estão diante de um concorrente. 
 
Forneça um exemplo de “fuga involuntária” de informações... 
Podemos citar como exemplo clássico o caso entre a Johnson & Johnson e a Bristol–Myers. A 
Johnson & Johnson estava fazendo sucesso com o Tylenol. A Bristol–Myers achou que havia lugar 
no mercado para um outro analgésico e desenvolveu o Datril. Eles o testaram no mercado, em 
duas cidades que já tinham usado muitas vezes como teste de mercado no passado. Eram 
exatamente as duas cidades que ajudaram a Johnson & Johnson a identificar quando e que novos 
produtos a Bristol–Myers estavam planejando lançar. .Monitorando a partir desse padrão, a 
Johnson & Johnson descobriu o teste de mercado do Datril e descobriu também que a Bristol–
Myers estava tentando um preço de lançamento de US$ 1,89 para o frasco de Datril. O Tylenol 
custava US$ 2,89. Havia sinais de que o lançamento do Datril seria em 15 de abril. Baseado 
nesses sinais, a Johnson & Johnson organizou uma campanha para dizer que tinha recuperado os 
investimentos feitos no desenvolvimento do Tylenol anos antes do que tinha projetado e, graças a 
isso, poderia vender o frasco por US$ 1,89. E a campanha foi lançada em 1º de abril. Com isso, a 
Johnson & Johnson destroçou completamente a campanha de propaganda do Datril, que um ano 
depois tinha apenas 1% do mercado. Erro do laboratório Bristol que não cuidou de realizar ações 
de contra-inteligência durante os seus testes. 
 
O livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, tornou-se um best-seller na literatura de negócios. Afinal, 
negócios são guerra?  
 Na acepção exata da palavra, não. Mas a dinamicidade das variáveis e a pressão sobre a tomada 
de decisões são muito parecidas. Outro ponto fundamental são as informações. Tanto na guerra 
como nos negócios, “quem tem a informação, tem o poder”. Por essa razão é que a meto-dologia 
da estratégia militar pode ser integrada ao mundo empresarial. As sua premissas são idênticas. 
 
Como um estrategista deve lidar com a incerteza? 
 A incerteza é companheira do estrategista. Esse conceito já aparecia na obra de  Clausewitz, em 
1872, na qual ele estabelecia as premissas de uma estratégia vencedora. Uma delas dizia que a 
estratégia não pode ser rígida e sim flexível, adaptável ao meio ambiente, moldando-se de acordo 
com as curvas sinuosas de um rio. Ele também sublinhava muito a questão da criatividade ao 
recomendar que o líder, embora possua uma estratégia, nunca deve ficar preso às suas 
premissas. Deve, sim, ficar atento às possíveis mudanças e possuir agilidade suficiente para 
mudar, caso haja necessidade. Se tiver todas essas premissas bem estruturadas, o estrategista 
reduzirá em muito a incerteza. 
 
 



Os Estados Unidos fizeram um ataque arrasador ao Iraque. Essa lógica de ofensivas rápidas e 
fulminantes deve fazer parte das estratégias de uma empresa vencedora? 
É preciso escolher o ponto fraco do adversário e ser muito efetivo na ação. Mas, em termos de 
estratégia militar, jamais devemos praticar a chamada “terra arrasada”. Deve-se conquistar, e 
não simplesmente invadir e dominar. Porque os excessos sempre despertam uma reação 
psicológica desfavorável, como se viu, agora, na reação internacional contra a atitude norte-
americana de desrespeitar a ONU e desferir ataques ao Iraque. O boicote a produtos americanos é 
uma das faces dessa reação. A história mostra que maciças demonstrações de poder bélico 
perante nações indefesas são um erro. A França, apesar da forte repressão patrocinada por sua 
tropa de pára-quedistas na Argélia, teve de abrir mão de sua colônia. Os soviéticos perderam a 
guerra no Afeganistão para um povo pobre e sem recursos. Os próprios americanos viveram isso 
no Vietnã: uma nação poderosa ficou de joelhos perante guerrilheiros que comiam só arroz na 
selva. 
 
Revista Amanhã, a. 17, n. 187, p. 8-11, abr. 2003. 


